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RESUMO 

 

Cenários de ruptura de barragens são raros, mas quando ocorrem, possuem um elevado 

potencial de destruição no vale a jusante. A partir disso, se torna relevante o desenvolvimento 

de estudos que possibilitem a caracterização desses cenários, permitindo a avaliação dos efeitos 

que o acidente pode causar e auxiliando assim, no adequado planejamento para uma situação 

de emergência. Com isso, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a preparação da 

base de dados para análise da propagação da onda de cheia proveniente da ruptura hipotética 

da barragem de Chapéu d’Uvas, localizada a montante da cidade de Juiz de Fora - MG. Para 

realização do estudo, primeiramente, foram adquiridos e processados, através dos softwares 

AutoCAD Civil 3D e HEC-RAS, todos os dados topográficos a jusante do barramento até a 

divisa do munícipio de Juiz de Fora com Matias Barbosa. Em seguida, foram analisados dois 

possíveis cenários de ruptura, sendo que para cada um foram determinadas as características e 

tempo de formação da brecha na barragem, a vazão de pico e o hidrograma de ruptura. Por fim, 

foi realizado um teste preliminar de simulação da onda para verificação dos dados. Foi 

observada uma variabilidade considerável entre os dados obtidos para características do 

rompimento, resultando em um elevado grau de incerteza para caracterizar a situação o mais 

próximo possível de um cenário de ruptura real. Todos os dados do modelo foram processados 

de maneira correta, porém os resultados demonstraram instabilidade, indicando necessidade de 

refinamento da geometria, com dados mais precisos, e ajustes para verificação da sensibilidade 

e melhoria na precisão da simulação. 

 

Palavras-chave: Ruptura de barragem. Modelagem hidrodinâmica.  



  

ABSTRACT 

 

Dam breach scenarios are rare, but when they do occur, they have a high potential for 

destruction in the downstream valley. From this, it becomes relevant the development of studies 

that enable the characterization of these scenarios, allowing the evaluation of the effects that 

the accident can cause and thus helping, in the appropriate planning for an emergency situation. 

The aim of this work is to present the preparation of the database to analyze the propagation of 

the flood wave from the hypothetical rupture of the Chapéu d'Uvas’s dam located upstream of 

the city of Juiz de Fora - MG. In order to carry out the study, all the topographic data 

downstream of the bus to the border of the Municipality of Juiz de Fora with Matias Barbosa 

were acquired and processed through the AutoCAD Civil 3D and HEC-RAS. Then, two 

possible scenarios of rupture were analyzed, and for each one the characteristics and time of 

formation of the breach in the dam, the peak flow and the hydrograph of rupture were 

determined. Finally, a preliminary wave simulation test was performed to verify the data. 

Significant variability was observed between the data obtained for the characteristics of the 

rupture, resulting in a high degree of uncertainty to characterize the situation as close as possible 

to a real rupture scenario. All data from the model were processed correctly, but the results 

showed instability, indicating the need for refinement of the geometry, with more accurate data, 

and adjustments to verify the sensitivity and improvement in simulation accuracy. 

 

Keywords: Dam breach. Hydrodynamic modeling 
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1 INTRODUÇÃO 

.  

Barragens são obstáculos artificias com capacidade de reter água ou qualquer outra 

tipologia de líquido como rejeitos e detritos, com objetivo de armazenamento ou controle. 

Existem grande variedades de tamanhos de barragens, desde pequenos maciços de terra, usados 

frequentemente em fazendas, a enormes estruturas de concreto ou de aterro, geralmente usadas 

para fornecimento de água energia hidrelétrica, para controle de cheias e para irrigação, além 

de diversas outras finalidades (CBDB, 2017). 

De acordo com registros arqueológicos que se baseiam em investigações de ruínas 

e na observação de estruturas ainda em funcionamento, há registro da utilização de barramentos 

como fonte de água para populações há mais de 5 mil anos (CBDB, 2017). 

A Comissão Internacional de Grandes Barragens mantém atualizado o registro 

mundial de grandes barragens (com mais de 15 m de altura ou em condições especiais). Em seu 

registro feito em 2010, foi constatada mais de 60 mil grandes barragens em operação. Com 

destaque a China e a importante posição do Brasil relativa a outros países com mais de mil 

grandes barragens construídas como pode ser observado na Tabela 1: 

 

Tabela 1: Ranking dos dez primeiros países com maior número de grandes barragens em 

operação no mundo 

País Nº de barragens 

China >40.000 

USA 9.625 

Índia 5.101 

Japão 3.076 

Coreia do Sul 1.302 

Canadá 1.166 

África do Sul 1.114 

Brasil 1.011 

Espanha 987 

Turquia 741 

Fonte: Adaptado CBDB, 2011 

 

Os benefícios da construção de barragem quanto, por exemplo, à disponibilidade 

de quantidades adequadas de água com a devida qualidade e de suprimento adequado de 
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energia, quanto também a compensação das variações no ciclo hidrológico, com fornecimento 

vazão consistente para manter o fluxo diário necessário dos rios, são inegáveis (ICOLD, 2008). 

Entretanto, essas estruturas, acabam por gerar impactos negativos. Segundo Almeida (2001), 

os principais impactos causados por uma barragem são: inundação do vale a montante da 

barragem pelo reservatório e a eventual transferência de populações, alteração do regime 

natural das cheias ou das vazões no vale resultantes da operação das barragens; ameaça de uma 

eventual falha de segurança na barragem e da consequente ruptura total ou parcial. 

Dentre os impactos citados, devido a acontecimentos recentes e o crescente estudo 

e evolução sobre segurança de barragens, destaca-se a consequente ruptura da estrutura. Os 

cenários de ruptura de barragens possuem baixa probabilidade de ocorrência, mas apresentam 

um elevado potencial de causar danos ao vale a jusante devido ao grande volume de água ou 

rejeitos concentrados nos reservatórios. Somente no século XX, foram registrados cerca de 200 

acidentes graves com barragens no mundo, que causaram a morte de mais de 8.000 pessoas e 

deixaram outras milhares desabrigadas (BALBI, 2008). 

Visto a magnitude de um possível caso de ruptura de uma barragem, torna-se 

relevante desenvolver estudos que possibilitem a melhor caracterização e conhecimento desses 

cenários. Atualmente, estão sendo realizados diversos trabalhos com a utilização de modelagem 

hidrodinâmica na análise da propagação da onda de cheia. Esses modelos fornecem 

informações necessárias para elaboração de mapas de inundação a jusante do barramento, 

permitindo assim, o conhecimento das áreas de risco e servindo como subsídio para 

classificação de risco, planejamento de ações de emergência e tomadas de decisões em uma 

situação de ruptura de barragem (LAURIANO, 2009). 
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2 OBJETIVO 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a preparação da base de dados 

para análise da propagação da onda de cheia proveniente da ruptura hipotética da barragem de 

Chapéu d’Uvas. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 RUPTURA DE BARRAGENS 

 

3.1.1 Causas de Ruptura 

 

As prováveis causas de ruptura de uma barragem estão associadas às causas naturais 

e as ações humanas. Sendo que esses dois fatores podem ocorrer de maneira simultânea ou não 

(MASCARENHAS, 1990). 

Segundo Eletrobrás (2003), as principais causas de ruptura são: rompimento de uma 

das faces da barragem, montante ou jusante; ruptura da fundação, através fratura da rocha e 

deslizamento de camadas; galgamento, normalmente por um evento hidrológico extremo; 

ruptura por entubamento, em função de falhas no corpo da barragem, e por ações de guerra ou 

terrorismo. 

O tipo de barragem é uns dos fatores mais determinantes para causa da ruptura. As 

barragens de concreto são mais susceptíveis a problemas estruturais ou de fundação, e barragens 

de terra, a erosão interna e galgamento (COLLISCHONN, 1997). 

A seguir são apresentadas as principais condicionantes hidráulicas e geotécnicas 

que caracterizam no rompimento, ou seja, falência hidráulica e falência estrutural da barragem. 

 

3.1.1.1 Falência Hidráulica ou Galgamento (overtoping) 

 

O galgamento corresponde ao trasbordamento da barragem resultante de uma onda 

de cheia ou falha operacional (UEMURA, 2009). Nessa situação, uma parcela da vazão afluente 

do reservatório atinge o vertedouro, que pode apresentar incapacidade de conter toda a onda de 

cheia. Assim, a onda de cheia escoa por partes não projetadas para verter água, provocando o 

processo de ruptura. Em barragens de material solto, como barragens de enrocamento e terra, 

esse processo é particularmente perigoso (LAURIANO, 2009). 

Segundo Collischonn (1997), a brecha se inicia no ponto mais fraco na crista da 

barragem e cresce com o passar tempo por erosão em uma velocidade dependente do tipo do 

material do barramento (Figura 1). 
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Figura 1: Formação de brecha de ruptura por galgamento: a) início em um ponto mais fraco; b) 

brecha em forma de “V”; c) aprofundamento da brecha; d) aumento lateral por erosão 

 

Fonte: JOHNSON e ILLES, 1976 apud COLLISCHONN, 1997 

 

3.1.1.2 Falência Estrutural ou Erosão Interna (piping) 

 

A erosão interna consiste na formação de um tubo com escoamento preferencial 

conhecido como entubamento. É resultante da erosão de partículas do material compactado ou 

da fundação da barragem. A erosão progride de jusante para montante e o diâmetro desse tubo 

aumenta progressivamente à medida que água percola pelo solo compactado, conduzindo a 

barragem ao rompimento (MASCARENHAS, 1990; LADEIRA, 2007). A Figura 2 demonstra 

o processo de ruptura de uma barragem através do piping. 

 

Figura 2: Estágios de desenvolvimento de ruptura por piping 

 

Fonte: FOSTER et al., 1998 apud LADEIRA, 2007 
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3.1.2 Histórico de Ruptura 

 

3.1.2.1 Barragem St. Francis – Estados Unidos -1928 

 

Localizada a 72 quilômetros ao norte de Los Angeles, a barragem St. Francis era de 

concreto gravidade arqueada, com 62,5 metros de altura e fazia parte do sistema de 

abastecimento de água da cidade. Dias antes da ruptura, foram detectadas trincas, alguns 

vazamentos pela estrutura e surgência pela fundação. A ruptura ocorreu de forma súbita, onde 

praticamente o volume total foi liberado para jusante da barragem e a vazão de pico foi estimada 

como sendo superior a 14.000 m3/s. Não houve alerta e aproximadamente 450 pessoas 

morreram. A onda de ruptura propagou-se por 84 quilômetros e atingiu altura máxima de 38 

metros (JASEN, 1983). A Figura 3 mostra a barragem de St. Francis antes e após a ruptura. 

 

Figura 3: Barragem de St. Francis antes e após a ruptura 

 

Fonte: ROGER, 2006 

 

3.1.2.2 Barragem de Malpasset – França – 1959 

 

Malpasset era uma barragem em arco de 61 metros de altura localizada na Riviera, 

no distrito de Cannes próximo de Fréjus, no sudeste da França. Durante o período chuvoso, 

onde a barragem atingiu seu máximo nível normal de operação, foi descoberta uma surgência 

na ombreira da barragem. A onda de cheia causou 421 mortes e percorreu 11 quilômetros até o 

Mediterrâneo (JANSEN, 1983). 
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O processo de ruptura foi praticamente instantâneo, causado principalmente pela 

elevação da água na rocha da fundação e consequente separação da barragem de sua fundação, 

provocando o seu rotacionamento (GOUTAL, 1999). A barragem de Malpasset antes e após a 

ruptura é mostrada na Figura 4. 

 

Figura 4: Barragem de Malpasset antes e após a ruptura 

 

Fonte: BRUEL, 2016 

 

3.1.2.3 Barragem de Vajont – Itália – 1963 

 

Apesar de não ocorrer a ruptura, o acidente ocorrido na barragem de Vajont (Figura 

5), com 265 metros de altura, foi uns dos maiores já registrado. O deslizamento de grandes 

massas de terra no reservatório gerou uma onda que galgou a barragem com uma altura superior 

a 100 metros. Foram registradas cerca de 2.600 mortes (JANSEN, 1983). 

Em um vilarejo a 2 quilômetros da barragem, Longarone, foram registradas 1.260 

mortes, o que correspondia 94% da população do vilarejo (USBR, 1999). 
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Figura 5: Barragem de Vajont após o acidente 

 

Fonte: BALBI, 2008 

 

3.1.2.4 Barragem de Teton – Estados Unidos – 1976 

 

Esse caso é muito documentando e é utilizado como parâmetro para estudo de 

outras barragens através de eventos que antecederam e por documentos detalhados da ruptura 

(BALBI, 2008). 

A barragem, situada no rio Teton, no estado de Idah, era de terra com altura de 123 

metros e volume do reservatório de 356 hm3. A ruptura ocorreu por causa de erosão tubular 

regressiva (piping). A brecha formada foi de 190 metros de largura e o tempo de formação foi 

de aproximadamente 2 horas e a vazão de pico atingiu 66.000 m3/s (Figura 6). A onda de 

inundação atingiu cidades a jusante deixando 11 vitimas fatais (JASEN, 1983).  

 

Figura 6: Vista do maciço da barragem de Teton, indicando o início e o final do processo de 

formação da brecha de ruptura 

 

Fonte: FEMA, 2001 
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3.1.2.5 Barragem de rejeitos da Mineração Rio Verde – Brasil – 2001 

 

A barragem de rejeitos da mineração Rio Verde localizava-se no distrito de São 

Sebastião das Águas Claras (Macacos), município de Nova Lima, Minas Gerais. A disposição 

de rejeitos teve início ocupando uma antiga cava da mineração, que após totalmente preenchida 

foi alteada por mais 20 metros. Em junho de 2001, a talude da barragem rompeu, formando 

uma onda de cheia que se estendeu por mais de 6 km a jusante. Foram registradas a morte de 5 

trabalhadores da mineração (BRASIL, 2005). A Figura 7 mostra a barragem de rejeitos após a 

ruptura. 

 

Figura 7: Vista da barragem de rejeitos da mineração Rio Verde após a ruptura 

 

Fonte: ÁVILA, 2008 apud LAURIANO, 2009 

 

3.1.2.6 Barragem de rejeitos de papel Rio Pomba-Cataguases – Brasil – 2003 

 

A barragem de rejeitos da Indústria Papel Cataguases, se localizava no município 

de Cataguases, Minas Gerais. A lixívia liberada pelo colapso do reservatório contaminou os 

rios Pomba e Paraíba do Sul e atingiu várias propriedades rurais. Apesar de não haver ocorrido 

vítimas associadas a esse desastre, o fornecimento de água foi interrompido em oito municípios 

dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, fazendo com que mais de 500.000 pessoas 

ficassem sem água por quase duas semanas (BRASIL, 2005). A Figura 8 mostra a barragem de 

rejeitos antes e depois da ruptura. 
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Figura 8: Vista da barragem de rejeitos da Indústria Papel Cataguases antes e depois da 

ruptura 

 

Fonte: MENESCAL et al., 2005 

 

3.1.2.7 Barragem de Camará – Brasil – 2004 

 

A barragem de Camará, de concreto compactado com rolo, com altura de 50 metros 

que se localizava a cerca de 150 quilômetros da capital João Pessoa, apresentou problemas na 

fundação devido a mau projeto e mau acompanhamento durante operação, o que causou uma 

abertura no reservatório provocando o seu esvaziamento (BARBOSA et al.,2004; MENESCAL 

et al., 2005).  

A onda cheia provocou 6 mortes, deixou mais de 3.000 desabrigados e propagou 

por 20 quilômetros da barragem. A cidade de Alagoa Grande ficou sem comunicação e isolada, 

pois as pontes que ligavam as cidades foram danificadas. Por não possuir Defesa Civil, esses 

impactos foram ainda mais potencializados (VALENCIO, 2006). A Figura 9 mostra a orifício 

que provocou o esvaziamento da barragem e situação da mesma após 11 dias. 
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Figura 9: Orifício que provocou o esvaziamento do reservatório e situação após 11 dias 

 

Fonte: BARBOSA et al.,2004 

 

3.1.2.8 Barragem de Mineração Rio Pomba – Brasil - 2007 

  

A barragem São Francisco, da mineradora Rio Pomba, localizada na cidade de 

Miraí, Minas Gerais, se rompeu, segundo a Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM, 

2007), por causa da erosão das paredes do vertedouro de emergência.  

Em Miraí, foram 765 moradores desalojados com mais 300 residências atingidas 

pelos rejeitos que, embora não fossem tóxicos, afetou o abastecimento de água de inúmeras 

cidades a jusante (BALBI, 2008). A Figura 10 mostra a barragem após a ruptura e a área 

inundada no munícipio de Miraí por causa da onda de lama. 

 

Figura 10: Vista da ruptura da barragem e da área inundada de Miraí 

 

Fonte: MENESCAL, 2007 
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3.1.2.9 Barragem de rejeitos da Mineradora Samarco – Brasil – 2015 

 

Considerado o maior acidente de barragens de toda a história por diversos 

pesquisadores pelos impactos no meio social, econômico e ambiental, o rompimento da 

Barragem de Mariana é o maior acidente da história em volume de material despejado por 

barragens de rejeitos de mineração. Os 62 milhões de metros cúbicos de lama que vazaram dos 

depósitos da Samarco no dia 5 de novembro de 2015 representam uma quantidade duas vezes 

e meia maior que o segundo pior acidente do gênero. O rompimento arrasou os distritos de 

Bento Rodrigues (Figura 11) e Paracatu e levou lama para a bacia do Rio Doce. Mais de 30 

municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo foram afetados e houve danos profundos ao 

meio ambiente, desde Mariana até o litoral capixaba. (AZEVEDO, 2015).  

O relatório final do Ministério Público do Estado de Minas Gerais sobre as causas 

da ruptura da barragem apontou que uma construção na parte da frente da represa aliada a 

alteamentos sem controle provocou o desmoronamento da obra. Observou-se o recuo na face 

da barragem realizado em 2013 para possibilitar reparos em galerias da represa que 

apresentavam problemas de vazamento. Em seguida, a mineradora promoveu elevações para 

aumentar o armazenamento, o que desestabilizou a estrutura. O recuo não estava previsto no 

projeto original da barragem segundo o Ministério Público. O vazamento de resíduos causou 

19 mortes (VEJA, 2016). 

 

Figura 11: Distrito de Bento Rodrigues completamente destruído pela lama 

 

Fonte: AZEVEDO, 2015 
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3.2 SEGURANÇA DE BARRAGENS 

 

3.2.1 Análise de Risco 

  

Em qualquer empreendimento de engenharia, mesmo com o projeto e construção 

sendo adequados, não há 100% de segurança. Isso é potencialmente elevado quando se trata de 

construções de porte como de barragens. Logo, a avaliação de risco para segurança é essencial 

para determinação das situações de risco e adoção de medidas mitigadoras (VISEU & 

MARTINS, 1997 apud LAURIANO, 2009).  

A avaliação de risco é um processo para definir se os riscos existentes são toleráveis 

e se as medidas de controle são adequadas. E possui o objetivo de subsidiar a tomada de 

decisões, considerando as medidas de controle adotas ou auxiliando em determinações de outras 

se as já existentes não estiverem no padrão de aceitabilidade (MONTE-MOR, 2004). A 

abrangência do processo de avaliação de risco, através da determinação e análise do risco, em 

companhia do processo de mitigação, através da redução e resposta do risco, define o 

gerenciamento de risco (ALMEIDA, 2002). 

Em relação a barragens, o gerenciamento do risco se baseia na adoção de um plano 

de segurança que vise à determinação e caracterização de situações que ameacem a segurança 

da barragem. E se preciso, deve-se objetivar a adoção de medidas estruturais ou não para 

reabilitação. No vale a jusante do barramento, os riscos podem ser minimizados essencialmente 

por medidas não estruturais, como sistemas de alertas, treinamentos, zoneamento de riscos para 

ordenamento do uso e ocupação do solo (BALBI, 2008). 

A Figura 12 apresenta o processo de gerenciamento de risco em relação à segurança 

do vale a jusante e na barragem, compreendendo as fases de avaliação e mitigação de risco.  

 



25 

 

Figura 12: Gestão operacional do risco nas barragens e vales a jusante 

 

Fonte: VISEU, 2006 apud LAURIANO, 2009. 

 

3.2.2 Política Nacional de Segurança de Barragens 

 

Após graves acidentes, como em Tento, Malpasset e Vanjot, localizados nos 

Estados Unidos, França e Itália, respectivamente, os governantes e organizações passaram a se 

conscientizar mais sobre as consequências de uma ruptura de barragem. Com isso, começaram 

a surgir leis que regulamentavam a construção, operação e manutenções de barragens, onde os 

responsáveis pelas barragens passaram a ser exigidos a elaborarem um plano de ações 

emergências (ICOLD, 1998). 

No Brasil, a verificação pelo Governo Federal da necessidade de atuação de forma 

mais eficaz em relação à segurança, ocorreu após as consequências provenientes da ruptura das 

barragens de Rejeitos de Mineração do Rio Verde, em 2001 e de Rejeitos da Indústria de Papel 

Cataguases, em 2003 (LAURIANO, 2009). No mesmo ano de 2003, foi criado o Projeto de Lei 

nº 11821/2003 (BRASIL, 2003), que estabelecia a Política Nacional de Segurança de Barragens 
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(PNSB) e propunha a criação o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens 

(SNISB). Ocorreram ainda, os acidentes com as barragens de Camará e Mineração Rio Pomba-

Cataguases, em 2007, que ganharam destaque na mídia fazendo com que a população 

requeresse mais compromisso das autoridades e dos proprietários das barragens (BALBI, 

2008). Porém, apenas em 2010 a PNSB entrou em vigor. 

A Lei 12.334/2010 estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens e 

criou o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. Essa lei é destinada 

para barragens de acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de 

rejeitos e à acumulação de resíduos industriais que possuem pelos menos uma das seguintes 

características: 

• Altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior ou 

igual a 15m; 

• Capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000m³; 

• Reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas técnicas 

aplicáveis;  

• Categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos econômicos, 

sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas. 

A categoria de dano potencial associado é determinada com base nos critérios 

adotados pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos apresentados na Resolução nº143/2012, 

que estabelece critérios para classificação de barragens, uns dos instrumentos da PNSB. Além 

do dano potencial associado, a classificação é definida por categoria de risco. E em cada uma 

das categorias, são determinados tópicos, e em cada tópico, são definidos valores que dependem 

das características do barramento. A classificação é determinada pelo somatório da análise de 

todos os valores (CNRH, 2012). A seguir são apresentados os critérios de para classificação de 

barragens de acumulação de água. 

Para a categoria de risco, a classificação ocorre de acordo com aspectos da própria 

barragem que possam influenciar na possibilidade de ocorrência de acidente. São considerados 

as características técnicas, o estado de conservação e o plano de segurança da barragem. 

As características técnicas consideradas na análise são: altura, comprimento, 

material de construção, tipo de fundação, idade da barragem e vazão de projeto (Tabela 2). 
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Tabela 2: Classificação quanto à categoria de risco - Características Técnicas 

Altura 
Altura ≤ 15m 

(0) 

15m < Altura < 

30m (1) 

30m ≤Altura ≤ 

60m (2) 
Altura > 60m (3)  

Comprimento 
Comprimento ≤ 

200m (2) 
Comprimento > 

200m (3) 
   

Tipo de 

Barragem  

Concreto 

Convencional 

(1) 

Alvenaria de 
Pedra (2) 

Terra e 
Enrocamento (3) 

  

Tipo de 

fundação 
Rocha sã (1) 

Rocha alterada 
dura com 

tratamento (2) 

Rocha alterada 

sem tratamento / 

fraturada com 

tratamento (3) 

Rocha alterada 

mole / Saprolito / 

Solo compacto 

(4) 

Solo 

residual 

/ aluvião 

(5) 

Idade da 

Barragem 

Entre 30 e 50 
anos (1) 

Entre 10 e 30 
anos (2) 

Entre 5 e 10 
anos (3) 

< 5 anos ou > 50 

anos ou sem 

informação (4) 

 

Vazão de 

Projeto 

Decamilenar TR 

= 10.000 anos 

(3) 

Milenar - TR = 

1.000 anos (5) 

TR = 500 anos 

(8) 

TR < 500 anos 

ou Desconhecida 

(10) 

 

Fonte: Adaptado CNRH, 2012 

 

Em relação ao estado de conservação as características são: confiabilidade das 

estruturas extravasoras, confiabilidade das estruturas de adução, percolação, deformação e 

recalques, deterioração dos taludes e condições da eclusa (Tabela 3).  

 

Tabela 3: Classificação quanto à categoria de risco - Estado de Conservação. 

Confiabilidade 

das Estruturas 

Extravasoras 

Em pleno 

funcionamento 

(0) 

Preparadas para a 
operação (4) 

Comprometidas 

com medidas 
corretivas em 

implantação (7) 

Comprometidas sem 

medidas corretivas 

(10) 

Confiabilidade 

das Estruturas 

de Adução 

Condições 

adequadas de 
manutenção e 

funcionamento 

(0) 

Comprometidas 

com medidas 

corretivas em 
implantação (4) 

Comprometidas 

com problemas 

sem medidas 
corretivas (6) 

 

Percolação 

Percolação 
totalmente 

controlada (0) 

Umidade ou 

surgência 

estabilizada e/ou 

monitorada (3) 

Umidade ou 
surgência sem 

tratamento (5) 

Surgência com 

carreamento de 

material ou com 

vazão crescente. (8) 

Deformações e 

Recalques 
Inexistente (0) 

Trincas e 

abatimentos de 

pequena extensão e 
impacto nulo (1) 

Trincas e 

abatimentos de 

impacto 
considerável. (5) 

Trincas, abatimentos 
ou escorregamentos 

expressivos (8) 

Deterioração dos 

Taludes 
Inexistente (0) 

Falhas na proteção 

dos taludes (1) 

Erosões 

superficiais, 

ferragem exposta, 
(5) 

Depressões 
acentuadas nos 

taludes, (7) 

Eclusa 
Não possui eclusa 

(0) 

Bem mantidas e 

funcionando (1) 

Comprometidas 
com medidas 

corretivas (2) 

Comprometidas sem 
medidas corretivas 

(4) 

Fonte: Adaptado CNRH, 2012 
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Para o plano de segurança da barragem, os critérios de decisão para atribuir a 

pontuação são os seguintes: existência de documentação de projeto, estrutura organizacional e 

qualificação técnica dos profissionais da equipe de segurança de barragem, procedimentos de 

roteiros de inspeções de segurança e de monitoramento, regra operacional dos dispositivos de 

descarga da barragem e relatórios de inspeção de segurança com análise e interpretação (Tabela 

4). 

 

Tabela 4: Classificação quanto à categoria de risco - Plano de Segurança de Barragens 

Existência de 

documentação 

de projeto 

Projeto 

executivo e 
"como 

construído" (0) 

Projeto 

executivo ou 
"como 

construído" (2) 

Projeto básico 
(4) 

Anteprojeto ou 

Projeto 

conceitual (6) 

Inexiste 

documentação 

de projeto (8) 

Estrutura 

organizacional 

e qualificação 

técnica dos 

profissionais  

Possui estrutura 

organizacional 

com técnico 
responsável (0) 

Possui técnico 
responsável 

(4) 

Não possui (8)   

Procedimentos 

de roteiros de 

inspeções de 

segurança e de 

monitoramento 

Possui e aplica 
procedimentos 

de inspeção e 

monitoramento 

(0) 

Possui e aplica 
apenas 

procedimentos 

de inspeção 

(3) 

Possui e não 

aplica 

procedimentos 

de inspeção e 
monitoramento 

(5) 

Não possui e 

não aplica 

procedimentos 

para 
monitoramento 

e inspeções (6) 

 

Regra 

operacional dos 

dispositivos de 

descarga da 

barragem 

Sim ou 

Vertedouro tipo 

soleira livre (0) 

Não (6)    

Relatórios de 

inspeção de 

segurança com 

análise e 

interpretação 

Emite 

regularmente 
os relatórios (0) 

Emite os 
relatórios sem 

periodicidade 

(3) 

Não emite os 

relatórios (5) 
  

Fonte: Adaptado CNRH, 2012 

 

O dano potencial associado é compreendido como o dano que pode ocorrer devido 

a rompimento, vazamento, infiltração no solo ou mau funcionamento de uma barragem, 

independentemente da sua probabilidade de ocorrência, podendo ser graduado de acordo com 

as perdas de vidas humanas e impactos sociais, econômicos e ambientais. São analisados os 

seguintes critérios: volume do reservatório, potencial de perdas de vidas humanas, impacto 

ambiental e impacto econômico e social decorrentes da ruptura da barragem (Tabela 5). 
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Tabela 5: Classificação quanto ao dano potencial associado 

Volume Total do 

Reservatório 

Pequeno < = 5hm³ 

(1) 

Médio 5 a 

75hm³(2) 

Grande 75 a 

200hm³ (3) 

Muito Grande > 

200hm³ (5) 

Potencial de 

perdas de vidas 

humanas 

Inexistente (0) 
Pouco Frequente 

(4) 
Frequente (8) Existente (12) 

Impacto 

ambiental 
Significativo (3) 

Muito significativo 

(5) 
  

Impacto sócio-

econômico 
Inexistente (0) Baixo (4) Alto (8)  

 Fonte: Adaptado CNRH, 2012  

  

Após determinação de todos os critérios de classificação para barragem, é utilizado 

a Tabela 6 para determinação da categoria de risco e dano potencial associado. 

 

Tabela 6: Classificação de barragens de acumulação de água 

1 - CATEGORIA DE RISCO Pontos 

1 Características Técnicas (CT) - 

2 Estado de Conservação (EC) - 

3 Plano de Segurança de Barragem (PS) - 

PONTUAÇÃO TOTAL (CRI) = CT + EC + PS 0 

Faixas de Classificação 

CATEGORIA DE RISCO CRI 

ALTO > = 60 ou EC* > = 8  

MÉDIO 35 a 60 

BAIXO < = 35 

(*) Pontuação (maior ou igual a 8) em qualquer coluna de Estado de Conservação (EC) 

implica automaticamente CATEGORIA DE RISCO ALTA e necessidade de providências 

imediatas pelo responsável da barragem. 

2 - DANO POTENCIAL ASSOCIADO: Pontos 

 DANO POTENCIAL ASSOCIADO (DPA) - 

Faixas de Classificação 

DANO POTENCIAL ASSOCIADO DPA 

ALTO > = 16 

MÉDIO 10 < DPA < 16 

BAIXO < = 10 

Fonte: Adaptado CNRH, 2012 

 

Outro instrumento destacado na PNSB e já citado acima como critério de 

classificação é o Plano de Segurança de Barragens, que deve conter desde informações básicas 

do empreendimento até estudo mais complexos, como elaboração de Plano de Ações 
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Emergenciais (PAE) (BRASIL, 2010). Em barragens de acumulação de água em cursos d’água 

de domínio da união, o Plano de Segurança é regulamentado pela Resolução nº91/2012 da 

Agência Nacional de Águas. A resolução estabelece a periocidade de atualização, a qualificação 

do responsável técnico, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do plano. No documento 

ainda, é apresentado a Matriz de Categoria Risco e Dano Potencial Associado (Tabela 7) 

direcionando o plano de segurança de acordo com as classes definidas e complementando a 

Resolução nº 143/2012 do CNRH (ANA, 2012). Segundo a PNSB, todas as barragens 

classificadas como Classe A ou com dano potencial associado alto devem possuir o Plano de 

Ações Emergenciais (BRASIL, 2010). 

 

Tabela 7: Matriz de Categoria Risco e Dano Potencial Associado 

 DANO POTENCIAL ASSOCIADO 

CATEGORIA DE RISCO ALTO MÉDIO BAIXO 

ALTO A B C 

MÉDIO A C D 

BAIXO A C E 

Fonte: ANA, 2012 

 

O PAE deve apresentar as ações a serem executadas pelo responsável da barragem 

em situações de emergências e definir os agentes que devem ser envolvidos para essa 

ocorrência. O plano tem como objetivo mitigar os efeitos provocados pela onda de cheia 

causada pela ruptura (BRASIL, 2010). Para sua elaboração, é necessário levantamentos de 

dados através de uma série de estudos que envolvem respostas durante períodos de intempéries, 

fontes de energia, estudos de propagação da cheia e mapas de inundação do vale a jusante do 

barramento para determinação das zonas de risco. (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO 

NACIONAL, 2002).  

 

3.3 ANÁLISE DA RUPTURA 

 

Segundo Brasil (2005), incertezas presentes no estudo de ruptura de barragem 

muitas vezes impedem a validação dos resultados. Com isso, é necessário a consideração de 

diferentes cenários de ruptura. 
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Viseu e Martins (1997) apud Brasil (2005) propõem três cenários. Dois 

relacionados à ruptura hipotética, onde um considera a envoltória máxima para as áreas de risco 

a jusante, sendo essencial o estabelecimento do sistema de aviso e alerta, e do plano de 

emergência, e outro, a ruptura mais provável, utilizado para fins de uso e ocupação do território 

a jusante. E por último, um de operação extrema do reservatório, associado a uma cheia natural 

sem ocorrer o colapso da estrutura. 

Pode-se utilizar ainda mais um cenário de ruptura, no qual se considera a onda de 

cheia proveniente somente da ruptura da barragem, também denominado sunny day dam failure, 

onde o hidrograma afluente ao reservatório é desconsiderado (NRM, 2002). 

A recomendação para análise da ruptura de uma barragem proposta pelo Comitê 

Internacional de Grandes Barragens em seu Boletim 111 propõe quatro passos: elaboração do 

hidrograma de ruptura, propagação da onda de cheia, geração dos mapas de inundação e 

elaboração de Planos de Contingências (ICOLD, 1998). 

 

3.3.1 Dados necessários para um estudo de ruptura 

 

Segundo CUNGE et al. (1980), são necessários dois tipos de dados para realização 

de um estudo de ruptura de barragem. Os dados topográficos, que descrevem a geometria do 

canal, da planície de inundação e do vale a jusante do barramento. Esses dados são obtidos por 

meio do levantamento de seções topobatimétricas, que devem ser obtidas em intervalos 

regulares de 200 a 500 metros, observando a variação da geometria do curso de água principal 

e a presença de singularidades. E dados hidrológicos, que são aqueles utilizados para definir as 

condições de contorno e a capacidade de transporte do curso de água, normalmente constituídos 

por fluviogramas e hidrogramas, dados de medições de vazão e velocidade, registros de cheias 

naturais, estudo de vazões extremas, curvas cota-descarga, curva cota-área-volume do 

reservatório, levantamento de marcas de cheia e áreas inundadas. 

  

3.3.2 Formação da Brecha 

 

A brecha de ruptura é de extrema significância para magnitude e formação do 

hidrograma de ruptura (LAURIANO, 2009). A representação do processo de sua formação pode 

ser realizada a partir do uso de: modelos baseados em análises comparativas; equações de 

previsão; modelos paramétricos; e modelos físicos. E os principais parâmetros para sua 
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determinação são a forma, a profundidade, largura final, tempo de formação e a taxa de 

crescimento da brecha (ROCHA & PALMIER, 2015).  

A formação da brecha está relacionada ao tipo de barragem. Para barragens de 

concreto, a ruptura tende ser instantânea e se considera, na maioria dos casos, o colapso total 

da barragem. Já para estruturas de terra, é adequado considerar a ruptura de maneira 

progressiva, e, de acordo com dados históricos, a geometria final apresenta forma trapezoidal 

(ICOLD, 1995; FROEHLICH & TUFAIL, 2004). 

A Figura 13 expõe a geração da brecha em formato trapezoidal retratada por Melo 

(2013), onde os parâmetros para a formação indicados são: volume de água no instante inicial 

da ruptura (Vw), tempo de formação total da brecha (tf), coeficiente de declividade lateral (Z), a 

largura da base inferior da brecha (Bb), a largura média da brecha (Bm), a altura final da brecha 

(Hb), altura do volume armazenado no reservatório no início da ruptura (Hw). O mesmo autor 

afirma que usualmente a altura da brecha é considerada como altura da barragem (Hd) . 

 

Figura 13: Formação da brecha com geometria trapezoidal 

 
Fonte: MELO, 2013  

 

A Eletrobrás (2003), em seu manual de critérios de projeto civil de usinas 

hidrelétricas, propõe características da brecha relacionando com o tipo de barragem (Tabela 8). 

As considerações das brechas levantadas nesse documento são bastante citadas e utilizadas por 

diversos trabalhos nacionais. 
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Tabela 8: Valores para característica da brecha de acordo com tipo de barragem 

Tipo de Barragem Brecha Média 
Declividade da 

Lateral a Brecha 

Tempo para 

Formação Total da 

Brecha 

Arco Comprimento da crista 
Entre zero e 

declividade do vale 
Menor do que 1h 

Contraforte Múltiplos trechos Normalmente zero Entre 0,1 e 0,3h 

Gravidade Um ou mais trechos  Normalmente zero Entre 0,1 e 0,3h 

Terra e Enrocamento 
Entre 1 e 5 vezes a 

altura da barragem 
Entre 0,25 e 0,1 

Entre 0,1 e 1h 

(compactada) e entre 

0,1 e 0,5h (não 

compactada) 

Fonte: Adaptado ELETROBRÁS, 2003 

 

A necessidade de obtenção do hidrograma completo de ruptura, a incerteza no valor 

da vazão de pico obtido por equações de previsão somadas a dificuldade da utilização de 

modelos físicos resultaram no desenvolvimento de modelos paramétricos, no qual os 

parâmetros geométricos e o tempo de falha são obtidos por meio de equações de previsão ou de 

análise comparativa de casos históricos semelhantes. Os modelos paramétricos para cálculo da 

brecha têm como intuito aumentar a confiabilidade da previsão do hidrograma de ruptura, 

adicionando alguns processos físicos envolvidos no processo de ruptura, sem aumentar a 

complexidade do procedimento de cálculo (ROCHA & PALMIER, 2015). A seguir serão 

apresentados três dos principais modelos paramétricos citados na literatura para determinação 

da brecha proveniente da ruptura de uma barragem terra. 

Von Thun & Gillete (1990) apud USACE (2014) utilizaram dados de 57 barragens 

e apresentaram equações para previsão da largura da brecha média e do tempo de 

desenvolvimento considerando o tipo de material da barragem e da capacidade do reservatório. 

O valor do fator de inclinação foi relacionado ao tipo de solo. Para solos coesivos, os valores 

são da ordem de 0,5H:1V até 0,33H:1V,e para solos não coesivos, 1,0H:1,0V. Para brecha 

média é utilizada a Equação 1. 
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𝐵𝑚 =  2,5𝐻𝑤 + 𝐶𝑏 

 

(1) 

no qual: 

𝐵𝑚 é a largura da brecha média [m]; 

𝐻𝑤 é a altura do volume armazenado no reservatório no início da ruptura [m]; e 

𝐶𝑏 é um valor em função do volume de água armazenada no reservatório, como indicado na 

Tabela 9. 

 

Tabela 9: Valores propostos do coeficiente Cb 

Tamanho do Reservatório (m3) Cb (m) 

<  1,23 × 103 6,1 

1,23 × 103 –  6,17 × 106 18,3 

6,17 × 106 −  1,23 × 107 42,7 

> 1,23 × 107 54,9 

Fonte: VON THUN & GILLETE (1990) apud ROCHA (2015) 

 

Em relação a tempo de formação, os autores propuseram equações onde suas 

aplicações são definidas pelo material da barragem; resistentes (Equação 2) e não resistentes 

(Equação 3). 

 

𝑡𝑓 =  0,020𝐻𝑤 + 0,25 (2) 

 

no qual: 

𝑡𝑓 é o tempo de formação [h]. 

 

𝑡𝑓 =  0,015𝐻𝑤 (3) 

 

Froehlich (2008) apud USACE (2014) tomou como base 74 casos históricos de 

rupturas, abrangendo barragens de solo homogêneo, barragens zonadas, barragens núcleos 

impermeáveis e barragens de solo e enrocamento, determinando por equações para largura 

média da brecha (Equação 4), tempo de falha (Equação 5) e fator de inclinação em relação ao 

tipo de ruptura, onde para galgamento é recomendado 1,0H:1,0V e para outros modos 

0,7H:1,0V   
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𝐵𝑚 =  0,27𝐾0𝑉𝑤
0,32𝐻𝑏

0,04
           (2) 

 

no qual: 

𝑉𝑤  é o volume de água no instante inicial da ruptura [m3]; 

𝐻𝑏  é a altura final da brecha [m3]; e 

K0 = 1,3 e 1,0 para rupturas por galgamento e outros modos de ruptura, respectivamente. 

 

𝑇𝑓 =  63,2 √
𝑉𝑤
𝑔𝐻𝑤2

 (5) 

 

no qual: 

𝑇𝑓 o tempo de formação [s]. 

𝑔 é a aceleração da gravidade com valor de 9,81 m2/s. 

 

Xu & Zhang (2009) apud USACE (2014) basearam em dados de 75 casos históricos 

de ruptura, englobando barragens de solo homogêneo, barragens zonadas, barragens com face 

de concreto e barragens de enrocamento, onde mais de 50% dos casos observados as barragens 

possuíam altura superior a 15 metros. Considerando o parâmetro de erodibilidade da barragem, 

foram apresentadas diversas equações para determinação dos parâmetros das brechas. Nessa 

aplicação, há uma equação para cálculo da altura da brecha, logo, não deve ser adotado a altura 

brecha igual à altura da barragem como citado por USACE (2014). 

A Equação 6 destina se a obtenção da altura da brecha, no qual os valores de C1 são 

1,072; 0,986 e 0,858, respectivamente, para barragens constituídas de solo de alta, média, baixa 

erobilidade. 

 

𝐻𝑏
𝐻𝑑

= 𝐶1 −  0,025 (
𝐻𝑑
𝐻𝑟
) (6) 

 

no qual: 

𝐻𝑑 é altura da barragem [m]; e 

𝐻𝑟 é o valor da variável de controle utilizada na regressão com valor de 15 metros. 
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Para obtenção da largura do topo da brecha, a Equação 7 se aplica com valores de 

b3 = 0,061; 0,088 e -0,089, respectivamente, para barragens de enrocamento, com face de 

concreto e homogêneas ou zonadas; b4 = 0,299 e -0,239, respectivamente, para ruptura por 

galgamento e por piping; b5 = 0,411; -0,062 e -0,289, respectivamente, para barragens 

constituídas por solo de alta, média e baixa erobilidade. 

 

𝐵𝑡
𝐻𝑏

=  1,062(
𝐻𝑑
𝐻𝑟
)
0,092

(
𝑉𝑤
1
3⁄

𝐻𝑤
)

0,508

𝑒𝑏3+𝑏4+𝑏5 (7) 

 

no qual: 

𝐵𝑡 é a largura do topo da brecha [m]. 

 

Para obtenção da brecha média, a Equação 8 se aplica com valores de b3 = -0,041; 

0,026 e 0,226, respectivamente, para barragens de enrocamento, com face de concreto e 

homogêneas ou zonadas; b4 = 0,149 e -0,389, respectivamente, para ruptura por galgamento e 

por piping; b5 = 0,291, -0,140, -0,391, respectivamente, para barragens constituídas por solo de 

alta, média e baixa erobilidade. 

 

𝐵𝑚
𝐻𝑏

=  0,787 (
𝐻𝑑
𝐻𝑟
)
0,133

(
𝑉𝑤
1
3⁄

𝐻𝑤
)

0,652

𝑒𝑏3+𝑏4+𝑏5 (8) 

 

Em relação ao tempo de formação, a Equação 9 se aplica com valores de b3 = -

0,327; -0,674 e 0,189, respectivamente, para barragens de enrocamento, com face de concreto 

e homogêneas ou zonadas; b4 = -0,579 e -0,611, respectivamente, para ruptura por galgamento 

e por piping; b5 = -1,205; -0,564 e 0,579, respectivamente, para barragens constituídas por solo 

de alta, média e baixa erobilidade. 

 

𝑡𝑓
𝑇𝑟
=  0,304(

𝐻𝑑
𝐻𝑟
)
0,707

(
𝑉𝑤
1
3⁄

𝐻𝑤
)

1,228

𝑒𝑏3+𝑏4+𝑏5 (9) 

no qual: 

𝑇𝑟 é a variável de controle utilizada na regressão com valor de 1 hora. 
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Os dados de Xu e Zhang (2009) utilizados no desenvolvimento da equação para o 

tempo de formação da brecha incluem mais o período de erosão inicial e pós-erosão do que o 

que geralmente é utilizado. Em geral, esta equação produz tempos de desenvolvimento da 

brecha maiores que as outras equações descritas. Por esse fato, não é recomendada a utilização 

da mesma para análise da ruptura de barragens em relação ao tempo de formação da brecha 

(USACE, 2014). 

A determinação de modo adequado desses parâmetros é fundamental, 

principalmente quando a análise dos efeitos inundação precisa ser realizada em regiões em até 

25 km da barragem. Para regiões mais distantes, os valores de vazão e nível da água tendem a 

convergir, independente dos parâmetros considerados (COLLISCHONN & TUCCI, 1997; 

USACE, 2010). 

 

3.3.3 Hidrograma de Ruptura 

 

O hidrograma relacionado à ruptura de barragens é caracterizado pela rápida 

ascensão até um valor elevado na descarga líquida e na subsequente depleção lenta até valores 

reduzidos na descarga. Seus valores excedem significativamente em relação aos hidrogramas 

de cheias com diferentes tempos de recorrência (MASCARENHAS, 1990).  

Para determinação, é necessário o conhecimento da vazão de pico defluente devido 

à ruptura. Essa vazão está relacionada com as caraterísticas da barragem e da brecha formada 

(LAURIANO, 2009). Segundo Palmier et al. (2005), há grandes incertezas ainda presentes para 

cálculo de vazão de pico, não existe nenhuma expressão que possa afirmar de modo correto, 

apesar das regulamentações que determinam o cálculo a ser utilizado.  

Existem modelos, como o HEC-HMS e HEC-RAS, que através das características 

da brecha e equações já presentes no software calculam a vazão de pico e elaboram o 

hidrograma de ruptura. Mas pode-se utilizar equações empíricas apresentadas na literatura 

(BALBI, 2008). 

Brasil (2005) propõe algumas equações empíricas para cálculo de vazão pico, onde 

algumas fórmulas têm a sua destinação de aplicação definida através de determinada situação 

ou são baseadas em observações de casos históricos de ruptura (Tabela 10).  
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Tabela 10: Fórmulas para determinação da Vazão de Pico 

Autor Vazão de Pico Característica 

Lou (1981) apud 

Mascarenhas (1990) 
𝑄𝑝 = 7,638𝐻𝑑

1,909
 (9) 

 

Baseada na análise de 19 

diferentes casos de ruptura 

de natureza diversa 

Hagen (1982) 𝑄𝑝 = 1,205(𝐻𝑑𝑉)
0,48 (10) 

 

Baseada em observações 

de valores relativos a casos 

já ocorridos de ruptura 

Saint-Venant (-) apud 

Verol et al. (2013) 𝑄𝑝 = 
8

27
𝐵𝑑√𝑔𝑌𝑀É𝐷𝐼𝑂

3
2  (11) 

Desenvolvida por Saint-

Venant para o caso de 

remoção instantânea e total 

do barramento 

Schoklistch (1917) apud 

ICOLD (1998) 𝑄𝑝 = 
8

27
(
𝐵𝑑
𝐵𝑏
)

1
2
𝐵𝑏√𝑔𝑌𝑀É𝐷𝐼𝑂

3
2  (12) 

 

Considera a situação em 

que a ruptura ocorre em 

parte da crista de uma 

barragem 

Bureau of Reclamation 

(1982) 
𝑄𝑝 = 19𝐻𝑑

1,85  (13) 
 

Baseda em dados 

coletados de vazões de 

pico históricas e da 

profundidade da lâmina 

d’água no reservatório no 

momento da ruptura 

Singh (1996) 𝑄𝑝 = 1,7𝐵𝑑𝐻𝑏

3
2 (14) 

 

Considera o escoamento 

que passa pela brecha 

como análogo ao 

escoamento que passa por 

um vertedor retangular de 

soleira espessa 

Wetmore e Fread 

(1981) apud French 

(1985) 

𝑄𝑝 =   1,7𝐵𝑑

{
 
 

 
 1,94

𝐴𝑠
𝐵𝑑

𝑡𝑓 + [
1,94𝐴𝑠
(𝐵𝑑√𝐻𝑑)

]
}
 
 

 
 
3

 (15) 

 

Considera a formação de 

uma brecha retangular, 

desenvolvendo- se em um 

intervalo de tempo (t) 

Fonte: Adaptado BRASIL, 2005 

 

No qual: 

Qp é a descarga máxima defluente da barragem em ruptura [m³/s];  

V é o volume do reservatório para o NA máximo [m³]; 

𝑌𝑀É𝐷𝐼𝑂é a profundidade média no reservatório no instante da ruptura [m];  

As é a área do reservatório para o NA máximo [m²]; e 

Bd é a largura da barragem [m]. 
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Para auxílio na escolha da vazão de pico, Wahl (1988), baseado em estudos e casos 

de rupturas já ocorridos, apresenta valores da mesma a partir da altura da barragem e nível da 

água no momento da ruptura, volume total do reservatório e volume de água a acima da brecha, 

e através do produto das variáveis altura e volume. As Figuras 14, 15 e 16 demonstram essa 

relação citadas características da barragem e da mesma no momento da ruptura. 

 
Figura 14: Relação da altura da barragem (𝒉𝒅) e altura do nível de água no momento da 

ruptura (𝒉𝒘) com a vazão de pico máxima 

 
Fonte: WAHL, 1988 

 

Figura 15: Relação do volume total do reservatório (S) e volume de água acima da brecha (𝑽𝒘) 

com a vazão de pico máxima 

 
Fonte: WAHL, 1988 
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Figura 16: Relação do produto das variáveis altura e volume com a vazão de pico máxima 

 

Fonte: WAHL, 1988 

 

Já para o hidrograma de ruptura, segundo Brasil (2005), são utilizados hidrogramas 

do tipo triangular simplificado (MASCARENHAS, 1990) e parabólico (BARFIELD et al., 

1981 apud WALTHER, 2000) (Tabela 11). 

 

Tabela 11: Hidrogramas de ruptura 

Autor Hidrograma 

Hidrograma triangular simplificado 

(MASCARENHAS, 1990) 

 
 

𝑄𝑝 = 
2𝑉𝑤
𝑇𝑝

, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑝 = 0 (16) 
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Autor Hidrograma 

Hidrograma triangular simplificado 

(MASCARENHAS, 1990) 

 
 
𝑄(𝑡) =  𝑄𝑝 − 𝑄𝑝 (

𝑡 − 𝑇𝑝
𝑇𝑏 − 𝑇𝑝

) , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑝 ≠ 0 (17) 
 

Hidrograma com decaimento parabólico 

(BARFIELD et al., 1981 apud WALTHER 

et al., 2000) 

 
 

𝑄(𝑡) =  𝑄𝑝 [(
1

𝑇𝑝
)𝑒

(1−
𝑡
𝑇𝑝
)
]

𝑘

 (18) 

 

Fonte: BRASIL, 2005 

No qual: 

Tp é o tempo de pico [h];  

Tb é o tempo de base [h]; e  

K é o fator de ponderação, varia entre 0,01 e 5,0 e que é calibrado de tal modo que o volume do 

hidrograma de ruptura seja igual ao volume do reservatório. 

 

Morris e Galland (2000) relatam que as diferentes abordagens existentes na 

determinação das vazões de pico e do hidrograma de ruptura podem afetar a taxa de escoamento 

da água e o potencial de inundação das áreas a jusante. Portanto, a escolha da equação para 

determinação da vazão de pico e do hidrograma de ruptura a se utilizar deve se basear no critério 

de segurança adotado e na natureza do caso estudado afim de sempre se aproximar o máximo 

possível da realidade (MASCARENHAS, 1990). 

 

3.3.4 Propagação da Onda de Cheia 

 

Por ser um escoamento tipicamente tridimensional, possuindo significativa 

variação nas grandezas hidráulicas de espaço e tempo, um estudo do escoamento resultante de 
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uma ruptura de barragem envolve fenômenos hidráulicos complexos e de difícil caracterização 

matemática (MASCARENHAS, 1990). 

Com intuito de auxiliar nesse complexo estudo, é utilizado um modelo 

hidrodinâmico para propagação do hidrograma de ruptura e simulação do movimento da onda 

de cheia ao longo do vale a jusante da barragem. Segundo Morris (2000), as informações 

essenciais e resultantes nessa simulação de movimento são: o tempo de chegada da onda de 

ruptura; o tempo de chegada do nível de água máximo atingindo, as profundidades e 

velocidades da onda de ruptura, para diferentes seções de interesse do vale a jusante e a duração 

da inundação. 

Modelos hidrodinâmicos unidimensionais são os mais indicados para os casos 

práticos onde os vales são de características topográficas e de ocupação pouco complexas e 

onde o escoamento na planície de inundação segue a mesma direção daquela imposta pelo leito 

principal do curso de água. Tais modelos possuem uma interface mais simplificada de utilização 

e apresentam uma boa precisão nos resultados (MORRIS & GALLAND, 2000). 

Neste presente trabalho, por, atualmente, ser o mais utilizados em estudos práticos 

de ruptura de barragens e por ser disponibilizado gratuitamente, o modelo utilizado será o HEC-

RAS. 

 

3.3.4.1 HEC-RAS 

 

O HEC-RAS é um modelo hidrodinâmico unidimensional que foi desenvolvido 

pelo US Army Cops of Engineers (USACE) em 1995. Nesse software, são realizadas simulações 

de escoamento permanente, escoamento não permanente, transporte de sedimentos e análise da 

qualidade da água (USACE, 2010). 

Para o caso de ruptura de barragem, o modelo expressa os resultados em forma de 

hidrogramas, níveis de água e velocidade. Sendo que em versões mais atuais, é possível ainda 

uma visualização e elaboração de mapas de inundação através de uma plataforma GIS (USACE, 

2010). 

No HEC-RAS, a simulação da propagação da onda cheia é baseada nas soluções, 

através do método das diferenças finitas, das equações de conservação da massa e quantidade 

de movimento de Saint-Venant (USACE, 2010).  

Para uma abordagem unidimensional, as equações de conservação da massa 

(Equação 19) e quantidade de movimento (Equação 20) podem ser descritas como apresentado 

por Lauriano et al. (2009): 
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𝜕ℏ

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕ℏ

𝜕𝑥
+ ℏ

𝜕𝜇

𝜕𝑥
= 0 (19) 

  

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑔

𝜕ℏ

𝜕𝑥
= 𝑔 × (𝑆0 + 𝑆𝑓) (20) 

 

Nas quais:  

𝑡 é a variável independente em relação ao tempo [s]; 

𝑥 é a variável independente em relação à direção do escoamento [m]; 

𝑢 é a velocidade média do escoamento [m.s−1]; 

𝑔 é a aceleração da gravidade [m.s−2]; 

ℏ é a espessura da lâmina da líquida; 

𝑆0  é a declividade média da calha fluvial ou do fundo do canal [m/m]; 

𝑆𝑓  é a declividade da linha de energia, equivalente ao termo perda de carga unitária decorrente 

do atrito [m/m]. 

 

As equações de Saint-Venant possuem limitações para consideração da frente de 

onda choque de ruptura. Nessa região, o regime de escoamento não permanente e rapidamente 

variado resulta em fortes acelerações verticais, invalidando a hipótese de distribuição 

hidrostática de pressões. Sendo assim, há uma descontinuidade no escoamento e as equações 

de Saint-Venant podem apresentar resultados não confiáveis em algumas situações 

(MASCARENHAS, 1990). 

 

3.3.5 Mapas de Inundação 

 

A saída numérica resultante da modelagem da onda de ruptura pode-se associar à 

cartografia do vale a jusante gerando os mapas de inundação. Esses mapas são de grande 

importância para o PAE, pois vão determinar as áreas de possível risco a sofrerem impactos 

provenientes de uma ruptura de barragem, e, assim, as informações contidas nos mesmos serão 

a base para definições de estratégias de proteção a tomar e irão melhorar a gestão do uso e 

ocupação do solo e determinar as áreas prioritárias de evacuação (LAURIANO, 2009). 

O principal objetivo dos mapas de inundação é mostrar a extensão e o tempo 

esperado de uma cheia proveniente da ruptura de uma barragem para regiões de interesse, 
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auxiliando o gerenciamento das ações de emergência por parte das autoridades e proprietários 

da barragem (BALBI, 2008). 

Por ser considerado o produto final de um estudo de ruptura de barragens e, na 

maioria dos casos, a única informação encaminhada para os serviços de emergências, os mapas 

devem se atentar para precisão da modelagem e da escala de mapeamento. Segundo Morris e 

Galland (2000), a escala ideal de apresentação dos mesmos é de 1:10.000 em áreas urbanas e 

1:25.000 em áreas rurais. 

  



45 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 BARRAGEM DE CHAPÉU D’UVAS  

 

Com problemas relacionados a cheias no rio Paraibuna causadas por eventos 

extremos e o déficit de energia elétrica ofertada em função do crescimento econômico de Juiz 

de Fora na década de 40, iniciou-se a concepção e ideia de construção da barragem de Chapéu 

D’Uvas com localização na divisa de Juiz de Fora com o munícipio de Ewbank da Câmara. 

Mas devido a paralisações, alterações no projeto e outros fatores políticos e sociais, a obra foi 

finalizada e inaugurada somente em 1994 pelo presidente Itamar Franco. Atualmente, a 

barragem é administrada pela Cesama e é utilizada para controle de vazão do rio Paraibuna e 

para abastecimento de parcela da cidade de Juiz de Fora (MACHADO, 2012). 

A barragem principal é de terra protegida por enrocamento, constituída por um 

aterro homogêneo de solo residual compactado, cuja fundação se faz diretamente sobre rocha. 

Tem 40 metros de altura máxima, 350 metros de comprimento e largura da crista de 11 metros, 

com cota é 745,5 metros. Com a finalidade de fechar uma pequena garganta à margem direita, 

próxima ao eixo principal, há também uma barragem secundária. Seu eixo, voltado para 

montante, faz um ângulo aproximado de 45º com o eixo da barragem principal. É constituída 

de enrocamento compactado da ordem de 30.000m³ (com núcleo vertical de solo residual 

compactado). Altura máxima de 10 metros, comprimento da crista de 120 metros, largura de 6 

metros e cota de coroamento de 745,5 metros (MACHADO, 2012). 

A barragem ainda é constituída por um vertedor de emergência, um vertedor de 

serviço, um dissipador de energia e uma tomada d’água (MACHADO, 2012). 

A Tabela 12 apresenta as principais características para o estudo de ruptura da 

barragem e a Figura 17, a planta geral com as estruturas citadas do empreendimento. 

 

Tabela 12: Dados gerais do reservatório de Chapéu d’Uvas 

Características Dimensões 

Volume máximo acumulado (NA normal 740,0m) 140×106m³ 

Volume para amortecimento de cheias (entre 740 e 741m) 11×106m³ 

NA médio operacional 732m 

Profundidade máxima 41m 

Distância até o centro de Juiz de Fora 41km 

Fonte: Adaptado MACHADO, 2012 
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Figura 17: Planta geral da Barragem de Chapéu d'Uvas 

 

Fonte: SONDATÉCNICA,1982 apud MACHADO, 2012 

 

Outra informação importante do reservatório para estudo de ruptura da barragem é Curva 

Cota x Volume. A partir dessa curva, é possível conhecer o volume do reservatório para qualquer nível 

de água do mesmo. A Figura 18 apresenta a Curva Cota x Volume da Barragem de Chapéu d’Uvas. 
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Figura 18: Curva Cota x Volume do reservatório de Chapéu d'Uvas 

 

Fonte: CESAMA, 2017 

 

Ainda segundo a Cesama, a barragem, seguindo como base a Resolução nº 143/2012 do 

CNRH, é classificada como alto quanto ao dano potencial associado, com nota igual a 25, e baixo 

quanto à Categoria de Risco, com nota igual a 34. Sendo assim, segundo a Resolução nº91/2012 da 

ANA, a barragem é considerada como de classe A, devendo possuir, como citado na PSNB, um 

Plano de Ações Emergenciais, subsidiado por estudos de propagação da cheia e mapas de 

inundação do vale a jusante do barramento para determinação das zonas de risco e contendo as 

ações a serem executadas pelo responsável pela barragem em situações de emergências e com 

a definição dos agentes que devem ser envolvidos para essa ocorrência. 

 

4.2 ÁREA A JUSANTE DA BARRAGEM 

 

Com o intuito de analisar o impacto de um possível rompimento da barragem de 

Chapéu d’Uvas na cidade de Juiz de Fora, a área escolhida foi a do próprio munícipio, 

compreendendo toda região do rio Paraibuna, do barramento até a ponte do Zamba, 

caracterizada por ser a divisa com a cidade de Matias Barbosa. 

Juiz de Fora pertence à mesorregião da Zona da Mata e está localizada a 

aproximadamente 283 quilômetros da capital do estado (Belo Horizonte). Possui uma área de 

1.435,749km² e é o quarto município mais populoso de Minas Gerais, com uma população 

estimada para 2017 de 563.769 habitantes (IBGE, 2017). 
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A cidade está contida na bacia do Médio Paraibuna, pertencente à bacia do rio 

Paraíba do Sul, e seu perímetro urbano é drenado por 156 sub-bacias de diversas dimensões 

(CESAMA,2017). 

 Do ponto de vista morfológico, a bacia do Médio Paraibuna possui tributários com 

perfis longitudinais relativamente acentuados, que desembocam no rio principal com gradiente 

moderadamente baixo. O rio Paraibuna possui declividade média bastante variada, sendo que 

no trecho central de Juiz de Fora é bastante moderada, da ordem de 1,0m/km (CESAMA, 2017). 

A Figura 19 apresenta a localização de Juiz de Fora na Zona Mata, destacando 

também a região urbana do município e evidenciando que o rio Paraibuna está praticamente, 

em todo o seu percurso por Juiz de Fora, contido em nessa área urbana limitado pela Barragem 

de Chapéu d’Uvas e pela ponte do Zamba.  

 

Figura 19: Localização do Munícipio de Juiz de Fora - MG 

 

Fonte: Autoria própria 
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4.3 PREPARAÇÃO DA BASE DE DADOS 

 

Para montagem da base de dados seguiu-se o fluxograma apresentado na Figura 20, 

onde a metodologia está separada relacionando condições contornos dos dados a jusante e 

montante da barragem necessárias para realização da simulação da ruptura.  

 

Figura 20: Fluxograma da metodologia utilizada na montagem da base de dados 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Primeiramente, foi realizado o levantamento topográfico do vale a jusante da 

barragem através de curvas de nível com precisão de um metro obtidas através da tecnologia 

LiDAR (Light Detection and Ranging) e fornecidas pela prefeitura de Juiz de Fora (JUIZ DE 

FORA, 2007). Como essas curvas de nível não abrangeram toda região próxima à calha do rio 

foi utilizada como complementação curvas de nível de cinco metros para melhor detalhamento. 

Devido a facilidade de manipulação e processamento de dados, essas curvas foram inseridas no 

software AutoCad Civil 3D e posteriormente foram aplicadas as seguintes ferramentas com 

suas respectivas ações: 
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• Surface: criação de uma superfície contendo informação de elevação da região 

da modelagem a partir das curvas de níveis importadas no software; 

• Alignments: determinação da calha do rio, sendo que o mesmo foi importado 

para o AutoCad Civil 3D após obtenção com auxílio do GoogleEarth; 

• Sample Lines: criação e ajustes das seções transversais adotando, inicialmente, 

um espaçamento de 500 metros e uma largura de 800 metros para cada margem que 

posteriormente foram ajustadas para evitar cruzamento entre as mesmas e para 

abranger toda planície de inundação; 

• Export to HEC-RAS: exportação dos dados gerados para um arquivo de 

geometria do HEC-RAS (.geo). 

Com o arquivo geometria já elaborado, houve início ao processamento do mesmo 

no software HEC-RAS 4.1. Primeiramente, foi definido o sentido correto do rio através da 

ferramenta “reach invert lines table”. Para cada seção, foram ajustadas as “bank stations”, que 

são informações da margem do canal, e os “leeves”, que pelo fato da propagação da inundação 

funcionar com mesmo conceito de vasos comunicantes no modelo, servem de auxílio para 

melhorar a confiabilidade dos resultados da modelagem.  

Um dado de entrada necessário para geometria é o coeficiente de rugosidade de 

Manning, onde o coeficiente é definido para as duas margens e para a calha do rio de cada seção 

transversal. As áreas inundadas pelas cheias possuem baixas profundidades e forte resistência 

ao escoamento causado pelas vegetações e obstruções das áreas urbanizadas. Por esse motivo, 

é geralmente utilizado valores do coeficiente de rugosidade de Manning nas regiões da planície 

de inundação superiores aos utilizados na calha principal do rio (COUTINHO, 2015). 

Na literatura hidráulica, são apresentados intervalos abrangentes do coeficiente para 

diferentes tipologias de superfície de escoamento, o que resulta em um elevado grau de 

incerteza na sua determinação. Segundo Collischonn (1997), o valor deve ser definido e após 

análise dos resultados, o mesmo deve ser ajustado buscando a estabilidade do modelo. 

Baseado nos trabalhos desenvolvidos na área de modelagem de ruptura de 

barragem, foram adotados os coeficientes de rugosidade apresentados na Tabela 13. A 

atribuição dos valores dos mesmos se deu com auxílio da Figura 21. 
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Tabela 13: Coeficientes de Manning adotados para o estudo 

Ocupação do solo 
Coeficiente de Rugosidade 

Manning 

Referência – “Open Channel 

Hydraulics”¨ 

Leito do Canal 0,030 
Cursos d’água naturais com 

pedras e vegetação leve 

Campos/cultura 0,050 Pasto e vegetação rasteira 

Urbanizado 0,120 
Edificações e construções em 

geral 

Mata Fechada 0,080 
Árvores de grandes dimensões 

e vegetação abundante 

Fonte: Adaptado CHOW (1959) 

 

Figura 21: Região da modelagem 

 
Fonte: GOOGLE, 2017. 

 

Para finalizar a geometria, foi aplicada a ferramenta “cross section points filter”, 

determinando o número de 500 pontos para cada seção (máximo permitido pelo HEC-RAS). 

Dos quatro cenários apresentados, foram analisados dois de ruptura hipotética, um 

por galgamento considerando a envoltória máxima para as áreas de risco a jusante, sendo 
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essencial para o estabelecimento do sistema de aviso e alerta, e do plano de emergência, e outro, 

por piping, a ruptura mais provável, considerando o NA médio operacional, sendo essencial 

para fins de uso e ocupação do território a jusante. Em ambas as situações, o volume do 

reservatório foi obtido pela curva Cota x Volume, 180000000m³ e 6000000m³ para galgamento 

e piping, respectivamente. 

Para análise das características da brecha, foram utilizadas as equações empíricas 

propostas por Von Thun and Gillette (1990), Froehlich (2008) e Xu and Zhang (2009). E 

posteriormente, foi realizada uma análise para escolha de qual autor utilizar para continuação 

do estudo. 

Com as características da brecha definidas e a partir das equações empíricas 

apresentadas por Brasil (2005), foram calculadas as vazões de pico para elaboração do 

hidrograma de ruptura. 

Com a vazão de pico definida, foi determinado hidrograma de rutptura da barragem. 

Por ser mais condizente com casos já ocorridos em barragens de terra e por caracterizar de 

modo mais gradual o esvaziamento do reservatório comparado ao hidrograma triangular 

simplificado, o hidrograma com decaimento parabólico foi escolhido para representação. 

Para finalizar as condições de contorno, foram adicionadas ao modelo a vazão 

inicial do rio na seção transversal a montante (20 m³/s) e a declividade do mesmo na seção 

jusante (0,00347 m/m). 

Por fim, foi realizada uma simulação preliminar no HEC-RAS para teste dos dados 

obtidos para ambos os casos. Para isso, foram adicionados ao modelo o intervalo da simulação, 

sendo equivalente ao tempo de base de hidrograma de ruptura, e o intervalo computacional, que 

segundo recomendação USACE (2014), deve ser igual ao tempo de pico do hidrograma 

dividido por 20. 
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5 RESULTADOS 

 

 A Figura 22 apresenta a geometria da área a jusante do barramento após todo 

processamento da mesma.  

 

Figura 22: Janela da geometria no HEC-RAS 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Foram verificadas seções sem definição precisa na região onde foram utilizadas 

curvas de nível de 5 metros de precisão, como a seção demostrada na Figura 23. Outra 

observação a ser feita sobre as seções é falta de dados de batimetria, o que resulta em margens 

no mesmo nível da calha do rio. Tais ocorrências indicam uma necessidade da aquisição e 

processamento de dados mais precisos para essa região para realização de uma simulação mais 

estável e precisa.  
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Figura 23: Janela de dados da Seção Transversal localizada na estação 50000 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Em relação à caracterização da brecha, as Tabelas 14 e 15 apresentam os 

resultados obtidos para ambos os cenários de ruptura. 

 

Tabela 14: Parâmetros da brecha obtidos pelas equações empíricas para ruptura por 

galgamento 

Parâmetro 
Von Thun and 

Gillette (1990) 
Froehlich (2008) 

Xu and Zhang 

(2009) 

Largura média (m) 154,90 178,27 119,76 

Largura do topo (m) 164,90 198,27 228,64 

Largura da base (m) 144,90 158,27 10,89 

Inclinação 0,5H:1,0V 1,0H:1,0V 6,9H:1,0V 

Altura (m) 40,00 40,00 31,65 

Tempo de formação (h) 1,05 1,88 11,32 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 15: Parâmetros da brecha obtidos pelas equações empíricas para ruptura por piping 

Parâmetro 
Von Thun and 

Gillette (1990) 
Froehlich (2008) 

Xu and Zhang 

(2009) 

Largura média (m) 122,40 94,98 71,30 

Largura do topo (m) 129,15 108,48 135,34 

Largura da base (m) 115,65 81,48 7,26 

Inclinação 0,5H:1,0V 1,0H:1,0V 4,1H:1,0V 

Altura (m) 40,00 40,00 31,65 

Tempo de formação (h) 0,79 1,61 11,33 

Fonte: Autoria própria 

 

Von Thun and Gilette (1990) e Froehlich (2008), não apresentam fórmulas para o 

cálculo da altura da brecha. Por isso, USACE (2014) recomenda a utilização da altura da 

barragem para representação do parâmetro.  

USACE (2014) ainda afirma que o tempo de formação para Xu and Zhang (2009) 

é sempre superior às outras equações pela metodologia aplicada no estudo para elaboração das 

fórmulas. Com isso, é recomendável não utilizar o tempo de formação obtido por esses autores 

para análise de ruptura de barragens. 

Como USACE (2014) recomenda a utilização somente de um autor para definição 

das características da brecha e visto que para o estudo pretende-se analisar a situação de maior 

risco possível, adotaram-se os parâmetros obtidos por Von Thun and Gilette (1990), por 

apresentar o tempo de formação menor e por consequência, resultar em uma propagação de um 

maior volume de água em intervalo de tempo menor. 

Com os valores de Von Thun and Gilette (1990), foram calculados os seguintes 

valores para vazão de pico, como demostrado na Tabela 16. 

 
Tabela 16: Valores de vazões de pico obtidos pelas equações empíricas 

Autor 
Vazão de Pico (m³/s) 

Galgamento Piping 

Lou (1981)  8.735,99 8.735,99 

Hagen (1982) 57.559,54 5.7559,54 

Saint-Venant (-)  16.410,53 8.769,86 

Schoklistch (1917)  54.665,14 26.948,28 

Bureau of Reclamation (1982) 17.480,93 8.448,44 
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Autor 
Vazão de Pico (m³/s) 

Galgamento Piping 

Singh (1996) 66.617,81 29.192,82 

Wetmore e Fread (1981)  42.781,95 40.141,03 

Fonte: Autoria própria 

 

Através Tabela 16, percebe-se a grande variedade de valores encontrados para 

vazão de pico em ambos os casos. Percebe-se ainda que para Lou (1981) e Hagen (1982), o 

volume de água do reservatório e características da brecha não influenciam na vazão. 

Pelo estudo apresentado por Wahl (1988), através das características da barragem e 

da brecha de ruptura, a vazão máxima para Chapéu d’Uvas seria de aproximadamente 20.000 

m³/s e 9.000m³/s para o primeiro e segundo cenário, respectivamente. 

Visto a representação de um cenário mais extremo possível de ruptura, foi adotada 

a maior vazão de pico obtida abaixo dos maiores do recomendado por Wahl (1998), ou seja, 

para o galgamento a vazão de pico de 17.480,93m³/s encontrada pela equação de Bureau of 

Reclamation (1982) e para o piping de 8.735,99m³/s encontrada por Lou (1981). Vale ressaltar, 

que para o piping a maior vazão encontrada foi pela equação de Saint-Venant (-), mas pelo fato 

da fórmula representar situações de remoção instantânea e total do barramento, o que é mais 

comum em estruturas de concreto, a mesma não foi considerada. 

Para facilitar a situação e demonstrar a diferença de volume de água do reservatório 

em cada cenário, a Figura 24 apresenta os hidrogramas de ruptura obtidos para ambas as 

situações. 

 

Figura 24: Hidrogramas de Ruptura para Barragem de Chapéu d'Uvas 

 

Fonte: Autoria própria 
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Em relação ao teste preliminar de simulação no HEC-RAS, em ambas as situações, 

a geometria e a simulação foram realizadas sem apresentar problemas como indicado na Figura 

25. 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Porém, ao analisar os resultados, foi verificada uma instabilidade significativa no 

modelo, com variações bruscas e picos de vazões e cotas, principalmente na simulação do 

cenário de ruptura por galgamento, como demonstrado nas Figuras 26 e 27, onde são 

apresentados os dados de vazão e cota em relação ao tempo da estação 54500, localizada a 

aproximadamente dois quilômetros da barragem.  

Tais observações indicam a necessidade de ajustes no modelo e de um refinamento 

da geometria, como obtenção de dados mais precisos, adições de seções transversais e análise 

de sensibilidade nos coeficientes de rugosidade. 

Figura 25: Janela com informações do processamento da simulação galgamento 

(esquerda) e piping (direita) 
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Figura 26: Gráfico com informação de vazão e cota em relação ao tempo na estação 54500 

(galgamento) 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 27: Gráfico com informação de vazão e cota em relação ao tempo na estação 54500 

(piping) 

 

Fonte: Autoria própria 
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6 CONCLUSÃO 

 

Com a crescente preocupação relacionada à segurança de barragens e com o 

histórico de casos de ruptura ocorridos, estudos de análise da propagação e mapeamento dessas 

áreas com potencial risco de inundação devido a essas situações são de extrema importância 

para auxílio no planejamento de ações de emergência e tomadas de decisões em um cenário de 

ruptura de barragem. Principalmente em contextos como da Barragem de Chapéu d’Uvas, onde 

no vale a jusante do barramento há concentração populacional em risco, elevando os impactos 

de uma possível ruptura.  

Como visto, há uma grande variabilidade equações e metodologias para obtenção 

das características da brecha de ruptura e vazão de pico de resultados, o que resulta em uma 

incerteza a caracterizar a situação com significativa acurácia. A escolha desses parâmetros 

deve-se basear em análise de recomendações existentes e no grau de segurança que se pretende 

avaliar no estudo. 

O HEC-RAS é o ferramenta muito útil para estudos de propagação de onda de cheia, 

mas em situações de regime não-permanente, a simulação é complexa, o que resulta em  uma 

necessidade de dados precisos e confiáveis para o correto processamento.  

Este estudo, preliminar, de preparação de base de dados para a simulação do 

rompimento da barragem de Chapéu D’Uvas consistiu em uma primeira etapa de um estudo 

mais amplo a ser continuado. O mesmo possibilitou avaliar algumas dificuldades apresentadas 

pelo modelo e da base de dados disponíveis, que deverão ser melhor trabalhadas em estudos 

futuros. 

Recomenda-se a continuação deste trabalho verificando outras condições de 

geometria, como a obtenção de dados mais precisos para caracterização da topografia a jusante 

do barramento, de preferência com a utilização de seções topobatimétricas, e ajustes em 

parâmetros da simulação para avaliar a estabilidade do modelo. 
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